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Taustaa

Opetusministeriö ja Museovirasto käynnistivät elokuussa 2005 ”Kohti museo-

toiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa” -hankkeen. Sillä on 

kaksi tavoitetta: laatia kansallista museopoliittista toimintaohjelmaa taustoitta-

va tarve- ja tavoitekartoitus sekä museotoiminnan itsearviointiin ja arviointiin 

soveltuva malli.

Koko hankkeen tarkoitus on yhtäältä tunnistaa ympäröivän yhteiskunnan 

kohdistamia tarpeita museoihin ja toisaalta kehittää museoiden toimintaa niin, 

että ne onnistuvat tavoitteittensa asettamisessa ja saavuttamisessa sekä toi-

mintatavoissaan.

Hankkeen taustatyönä kartoitettiin tulevaisuuden muutostekijöitä, jotka 

vaikuttavat museoalan toimintaedellytyksiin ja sisältöihin. Yhteiskunnan muu-

tossuunnat ovat myös tarve- ja tavoitekartoituksen perustana. 

Hankkeessa on työskennellyt neljä laajapohjaista museoalan työryhmää, 

joiden tehtävänä oli määrittää, mikä on museoiden toiminnassa ja sen suun-

nassa olennaista, miten sitä voi arvioida ja miten siitä voi argumentoida. Tämän 

tavoitteenasettelun pohjalta työryhmät laativat kriteerit arviointimallin ydintoi-

minta-alueille. Tavoitteenasettelu on myös tarve- ja tavoitekartoituksen pohja-

na. Työryhmien laaja asiantuntemus on näin saatu nivottua osaksi museoalan 

kehittämistä. Hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistui konsulttina 

Petri Uusikylä NetEffect Oy:stä.

Keskeisen lähtökohdan tarve- ja tavoitekartoitukselle muodostavat itsearvi-

oinnin pilottikierrokselta saadut tulokset. Vastausten perusteella on mahdollista 

nähdä, miten ammattimuseot ovat itse kokeneet onnistuneensa tavoitteissaan 

ja millä osa-alueilla toimintaa on syytä kehittää edelleen. Itsearviointimallia 

koekäyttäneiden 38 museon joukko on sekä sisällöllisesti, hallinnollisesti että 

maantieteellisesti siinä määrin edustava leikkaus ammattimuseoista, että niiden 
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vastauksia voidaan pitää suuntaa-antavana ammattimuseoiden keskeisten vah-

vuuksien ja kehittämiskohteiden kartoituksena. Itsearvioinnin lisäksi kahdeksan 

museota osallistui ulkoiseen arviointiin, josta saadut kokemukset on hyödyn-

netty tarve- ja tavoitekartoituksen laadinnassa. 

I Muuttuvan yhteiskunnan haasteet museoille
Museoiden toimintaympäristölle on tunnusomaista laaja intressi- ja sidosryh-

mien kirjo. Sidokset julkishallintoon liittyvät omistajatahon ohella ennen muuta 

alueelliseen ja paikalliseen strategiatyöhön, toiminnan suunnitteluun ja seuran-

taan sekä museon asiantuntijarooliin. Yhteistyötahoista keskeisiä ovat kulttuuri-, 

opetus- ja tutkimussektori sekä tiedonvälityksen toimijat. Museoiden palveluita 

käyttävien henkilöiden, yritysten ja yhteisöjen eriytyvät tarpeet haastavat muse-

oita kehittämään tarjontaansa. 

Museoiden toimintaympäristössä vaikuttavat yhteiskunnalliset tekijät voi-

daan ryhmitellä taloudellisiin tekijöihin, ympäristötekijöihin, sosiaalisiin tekijöi-

hin, väestötekijöihin ja kulttuurisiin tekijöihin. Yleiset hallinnollis-poliittiset teki-

jät (poliittinen järjestelmä, julkishallinto, lainsäädäntö, hallinnonalojen välinen 

työnjako ja toimintatavat) sekä tieto- ja viestintäteknologia ovat olennainen osa 

toimintaympäristön kokonaisuutta. 

Yhteiskunnan muutossuunnat vaikuttavat museoiden toimintaan kahdessa 

merkityksessä. Yhtäältä ne muuttavat olosuhteita, joissa museot organisaatioina 

toimivat: väestömuutokset vaikuttavat väistämättä museoiden toimintanäky-

miin tulevaisuudessa ja teknologinen kehitys muuttaa olennaisesti museoiden 

toimintatapoja ja tiedonvälityksen muotoja. Toisaalta yhteiskunnan muuttumi-

sen tulee heijastua museoiden ydintoimintaan, eli kulttuuri- ja luonnonperin-

töä koskevan tiedon saatavuuden edistämiseen tallentamalla ja säilyttämällä 
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aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä sekä harjoittamalla siihen liittyvää 

tutkimusta, opetusta, tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa.

Tähän selvitykseen on kuvattu ensin yhteiskunnan toimintaympäristön taus-

talla Suomessa vaikuttavat keskeiset arvot eli pilarit. Sen jälkeen on nostettu 

esiin museoiden kannalta olennaiset yhteiskunnan muutostekijät. Tulevaisuu-

den muutos- ja kehityssuunnat ja keskeiset haasteet on mahdollista nähdä mu-

seoiden tavoitteina, joihin ne voivat omalla toiminnallaan vastata.

1. Pilarit

Keskeisten muutossuuntien taustalla on nähtävissä yhteisiä suomalaisen yhteis-

kunnan arvoja tai pilareita. Ne ovat tekijöitä, joiden suuntaan toivotaan kehityk-

sen kulkevan ja joiden säilyminen koetaan tärkeäksi myös tulevaisuudessa. Tä-

hän selvitykseen on nostettu esiin museoiden toiminnan kehittämisen kannalta 

kolme keskeistä pilaria.

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen osa-alueiksi on vakiintunut ekologinen, taloudellinen sekä 

sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys.

Kestävä kehitys on arvona voimistumassa sekä kuluttamisessa että tuotan-

nossa. Keskeisin syy tähän on länsimaissa voimistunut poliittinen tahto vähentää 

maailmantalouden muutosten kielteisiä vaikutuksia. Näitä ovat mm. ilmaston-

muutos, energiakulutuksen kasvu ja aineellisen kuluttamisen nopea lisäänty-

minen sekä tuotteiden elinkaaren lyheneminen. 

Sosiaalisessa ja kulttuurisessa kestävyydessä painottuu yhdenvertaisuus ja 

tasa-arvo yhteiskunnan jäsenten kesken sekä sellaisten tiedollisten ja taidollis-

ten valmiuksien parantaminen, joiden varassa ihmiset pystyvät tekemään kes-

tävän kehityksen mukaisia valintoja. Kulttuurisesti kestävän kehityksen turvaa-
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misessa olennaisessa asemassa ovat inhimillisen pääoman kasvu, sivistyksen 

välittäminen sekä kulttuuriperinnön, kulttuurisen moninaisuuden ja kulttuuri-

identiteettien vaaliminen. 

Hyvinvointiyhteiskunta

Hyvinvointiyhteiskunnan henkinen, sosiaalinen ja fyysinen pääoma, kuten mak-

suton koulutus, sosiaaliturva, sukupuolten tasa-arvo ja toimivat julkiset palvelut, 

ovat luoneet kansainvälisestikin tarkastellen vakaan perustan taloudelliselle toi-

minnalle. Suomessa on pyritty väestön päätöksentekoon osallistumisen tukemi-

seen ja avoimeen vuorovaikutukseen sekä julkisten palvelujen suuntaamiseen 

tasa-arvoisesti kaikille.

Hyvinvointiyhteiskunnan kustannukset ovat nopeasti kohoamassa väestön 

ikääntymisen ja maahanmuuton lisääntymisen takia. Eriarvoisuuden lisäänty-

minen on sekä sosiaalinen että taloudellinen haaste. Yhtäaikainen suurten ikä-

luokkien eläköityminen ja nuorten ikäluokkien pienuudesta johtuva osittainen 

työvoimavaje heikentävät veropohjaa ja muodostavat haasteen kasvavien ter-

veydenhoito- ja hoivapalvelutarpeiden hallinnalle.

Rakenteellisen työttömyyden säilyminen, maahanmuuttajien määrän kas-

vu ja yhteiskunnallisen moninaisuuden lisääntyminen luovat yhteiskunnallisia 

paineita, joiden purkamiseen tarvitaan suvaitsevaisuutta edistäviä ja syrjintää 

vähentäviä toimia. Julkishallinto voi toiminnallaan edistää ihmisten tasavertai-

sia mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen ja toteuttaa itseään 

tukemalla kansalaisvaikuttamista sekä edistämällä vuorovaikuttamista ja osal-

lisuutta. Museot ylläpitävät ja vahvistavat toiminnallaan väestön ymmärrystä 

kulttuurista, ympäristöstä ja historiasta. Yhteisötasolla vahva kansallinen perintö 

ja muiden kulttuurien tuntemus lisäävät vakautta ja suvaitsevaisuutta.

Yhteiskunnan murrokset muuttavat myös subjektiivisen hyvinvoinnin edel-

lytyksiä. Fysiologiset perustarpeet on Suomessa yleisesti ottaen hyvin tyydytet-
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ty, mutta turvallisuuteen ja sen kokemiseen kohdistuu uhkia ja yhteisöllisyyden 

muodot muuttuvat. Museoilla on monia sidoksia yhteisö- ja yksilötason hyvin-

voinnin edistämiseen. Yhteisön tasolla tarkasteltuna museot muodostavat kes-

keisen, pääosin julkisin varoin ylläpidetyn kulttuurilaitosten verkoston. Niiden 

palvelut ovat osa koko väestölle tarkoitettujen paikallisten, alueellisten ja kan-

sallisten hyvinvointipalvelujen verkkoa.

Kulttuuriperintö vastuuna ja oikeutena

Perustuslain mukaan vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä 

ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Museoiden vastuulla on edistää kulttuuri-

perintöä koskevan tiedon saatavuutta ja huolehtia sen tallentamisesta ja säilyt-

tämisestä tuleville polville. 

Koulutuksen ja kulttuurin tulee olla kaikkien Suomessa asuvien saavutetta-

vissa ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen, kieleen, terveydentilaan tai vammaan, 

yhteiskunnalliseen asemaan ja varallisuuteen katsomatta.

Kulttuuripalvelujen tasavertaisuus merkitsee yhtäläistä oikeutta ja mahdol-

lisuutta osallistua ja saada elämyksiä. Juuri tähän, kulttuuripalveluiden kaikkien 

ulottuvilla olemiseen ja kaikkien mahdollisuuksiin toimia kulttuurialan amma-

teissa, viittaa saavutettavuuden käsite. Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden 

parantaminen merkitsee toimia esimerkiksi kulttuurikohteissa liikkumisen, nä-

kemisen, kuulemisen, vuorovaikutuksen ja ymmärtämisen helpottamiseksi.

2. Muutossuunnat

Vuonna 2005 laaditun ja 2007 päivitetyn toimintaympäristön kartoituksen perus-

teella museoiden toimintaympäristöön vaikuttavia yleisiä muutostekijöitä ovat 

globaali yhdentyminen sekä tieto- ja viestintäteknologinen kehitys. Alueellinen 

murros, väestömuutokset ja kulttuurinen monimuotoistuminen muodostavat uu-
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sia haasteita myös museoiden toiminnalle. Tuottavuusvaateiden voimistuminen, 

toimintatapojen monipuolistaminen sekä eri tyyppisten toimijoiden kumppa-

nuuksien ja vuorovaikutuksen monipuolistaminen haastavat museot kehittämään 

toimintatapojaan.

Globalisaatio

Globalisaatiossa maailmantalous yhdentyy. Tavaroiden, ihmisten ja aineettomien 

tekijöiden liikkuvuus lisääntyy yli rajojen. Samalla lisääntyy maapallon eri osien 

keskinäinen riippuvuus ja vuorovaikutus. Tiedon kulku nopeutuu ja ilmiöt moni-

mutkaistuvat. Ihmisten arkeen heijastuvat markkinoiden suhdannevaihtelut ovat 

aiempaa nopeampia ja teknologinen kehitys kiihtyvää. 

 Avoin talous synnyttää mahdollisuuksia innovatiivisuudelle sekä osaaval-

le ja korkeasti koulutetulle työvoimalle. Kilpailu investoinneista, yrityksistä ja 

osaavasta työvoimasta kiristyy. Materiaalinen kasvu heikentää ympäristön tilaa: 

uusiutumattomat luonnonvarat vähenevät ja ilmanlaatu heikkenee. Samaan ai-

kaan myös aineettomien palvelujen tuotanto kasvaa.

Teknologinen globalisaatio tuo maailman lähelle, mutta vain osan maailmas-

ta ja vain osalle ihmiskuntaa. Kulttuurinen globalisaatio lisää mahdollisuutta 

kulttuuriseen moninaistumiseen, mutta se koetaan myös arvoja, elämäntapaa 

ja rakenteita uhkaavana. Yhä useammat kulttuuriset ilmiöt pyritään muokkaa-

maan tuotteiksi ja niitä markkinoidaan maailmanlaajuisesti. 

Tieto- ja viestintäteknologinen murros

Kansainvälisesti vertaillen Suomessa on hedelmällinen tieto- ja hyvinvointiyhteis-

kunnan yhdistelmä. Jotta Suomi pysyy jatkossakin tietoyhteiskuntakehityksen 

kärkimaana, tulee varmistaa, että tietoyhteiskunnan toimintoihin osallistuminen 

on kaikkien ulottuvilla.

Tieto- ja viestintäteknologinen murros johtaa palvelujen sähköistymiseen 
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ja siirtymiseen verkkoon. Tulevaisuuden tietoyhteiskunta on kehittynyt palve-

luyhteiskunta, jossa tiedon kanavat ovat monimuotoistuneet.

Kehityksen yhteisiä piirteitä ovat sähköisen tallennus- ja siirtokapasiteetin 

jatkuva kasvu, Internetin merkityksen kasvu, laajakaistayhteyksien yleistyminen, 

langaton viestintä, vuorovaikutteisuus sekä tekninen konvergenssi eli teknologi-

oiden ja niiden sovellusten lähentyminen ja sulautuminen toisiinsa. Kehitys on 

toisaalta yhdentävää ja toisaalta eriyttävää. Digitaalinen kuilu viittaa kasvavaan 

eriarvoistumiseen tietoverkkoihin osallisten ja osattomien välillä. Digitaalinen 

tasapaino tarkoittaa digitaalisen kuilun vastakohtana tavoiteltavaa tietoyhteis-

kunnan tasa-arvoisuutta, tasapuolisuutta ja toimivuutta. Matka kohti tietoyh-

teiskuntaa edellyttää luottamusta tietoyhteiskunnan toimijoihin ja palveluihin, 

toimivaa ja esteetöntä tietoyhteiskunnan infrastruktuuria sekä tasapainoisen 

sosiaalisen ja alueellisen tietoyhteiskuntakehityksen varmistamista.

Menestystekijöitä tietoyhteiskunnassa ovat teknologinen soveltaminen, tie-

don soveltaminen ja uuden tiedon luominen, uudet tietotuotteet, verkostoitu-

nut toimintatapa ja virtuaaliorganisaatiot. Eri toimijoiden yhteistyö lisääntyy ja 

syntyy uudenlaisia palveluiden yhdistelmiä. Uudet liiketoimintamallit verkossa 

lisääntyvät. 

Muutos edellyttää toimijoilta nopeaa omaksumiskykyä, monimutkaisten 

ongelmien ratkaisukykyä, itsenäistä tiedonhankintaa ja -tuottamista, innova-

tiivisuutta ja kriittisiä mediataitoja. Oppimisen taidot, joustokyky ja verkostoi-

tumisen merkitys korostuvat. 

Virikkeiden määrä verkottuneessa tietoyhteiskunnassa kasvaa, mutta toi-

saalta asiantuntijoiden ja tietoa välittävien organisaatioiden rooli vahvistuu. 

Verkkotiedon luotettavuudella on nopeasti kasvavaa painoarvoa. Myös sisältöön 

kohdistuvan innovaatiotoiminnan merkitys lisääntyy.

Tietoyhteiskuntakehitys luo runsaasti uusia mahdollisuuksia kulttuuriperin-

töalalle. Tietoverkot tavoittavat laajan asiakaskunnan ja mahdollistavat museoi-
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den aineiston tekemisen tunnetuksi myös uusille käyttäjäryhmille. Museoiden 

aineistoja pitäisi saada tietoverkkoihin yhteisten hakujen piiriin, jotta ne olisivat 

kaikkien käytettävissä. Digitointityö luo työllistämismahdollisuuksia koko maas-

sa kattavan museoverkoston ansiosta. Museoiden tarvitsemaa erikoisosaamista 

voidaan ostaa myös yksityisiltä yrittäjiltä ja julkisorganisaatioilta. 

Digitaalisessa muodossa oleva kulttuuriperintö yhdistettynä paikkatietoon 

ja käsipuhelimeen tai muuhun mobiililaitteeseen avaa uusia mahdollisuuksia 

kulttuuriperintökasvatukselle, kulttuurimatkailulle ja elämysten tuottamiselle. 

Vuorovaikutteiset palvelut mahdollistavat uudenlaisen lähestymistavan sisällöl-

lisesti laadukkaaseen tiedontuotantoon ja edistävät kulttuuriperintötietouden 

leviämistä uusien kanavien kautta. Tuotteistaminen ja sisällöntuotanto edellyt-

tävät yhteistyötä niin museoiden kesken kuin museoiden ja muiden toimijoiden 

välillä ja kannustavat uudenlaisen palvelu- ja yritystoiminnan syntymiseen.

Positiivinen skenaario:

 – Verkkopalvelut lisäävät kulttuuriperinnön saavutettavuutta ja edistävät   

 museoiden välistä yhteistyötä.

 – Asiantuntijaorganisaatiot toimivat luotettavina ja laadukkaina 

 tiedontuottajina verkossa.

 – Verkkoasiakkuudet houkuttelevat uusia ryhmiä museoon.

Alueellinen murros

Alueiden poliittinen, hallinnollinen ja toiminnallinen merkitys on kasvanut 1990-

luvun puolivälistä alkaen. Alueiden jatkuvat rakenteelliset muutokset – tuotan-

non, väestön ja palveluiden keskittyminen – ovat suuri haaste myös tulevaisuu-

dessa. Uhkana on hyvinvoinnin eriytyminen ja kärjistyminen. 

Maatalousvaltaisten alueiden ja yksipuolisten teollisuuspaikkakuntien kehi-
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tysmahdollisuudet kapenevat nuoren ja koulutetun väestön muuttaessa muu-

alle. Maan sisäisen muuttoliikkeen heikentämillä alueilla nousee korostuneesti 

esiin sosiaalisten haasteiden ohella myös elinympäristön muutoksen hallinta, 

kun rakennukset uhkaavat jäädä vaille käyttöä. Kasvukeskuksissa kulttuuriym-

päristön säilyttäminen voi edellyttää tinkimistä tehokkaasta tilan- ja tontin-

käytöstä. Kulttuuriympäristön taloudellisen merkityksen arviointimenetelmi-

en kehittymättömyys vaikeuttaa toistaiseksi argumentointia sen säilyttämisen 

kannattavuuden puolesta. 

Haasteena on kehittää tasapainoisesti koko maata myös tulevaisuudessa. 

Koulutus- ja kulttuuripalvelujen verkosto on alueellinen vetovoimatekijä, jon-

ka säilyttäminen ja kehittäminen turvaa kulttuurin saatavuuden koko väestölle, 

edistää asukkaiden hyvinvointia, parantaa alueen houkuttelevuutta asuin- ja 

työympäristönä ja tukee matkailun kehittämistä. Tärkeänä näkökohtana tasa-

arvoisesti koko maan kattavan kulttuuripalvelutarjonnan ylläpitämisessä on 

syrjäytymisen ehkäiseminen.

Tietoyhteiskunta antaa alueelliselle kehitykselle kahdentyyppisiä sykäyksiä. 

Talouden yhdentyminen ja avautuminen voimistaa kasvukeskuksia. Verkostota-

lous mahdollistaa kuitenkin alueellisen erikoistumisen ja paikallisten vahvuuk-

sien hyödyntämisen. Suotuisan tulevaisuuden kannalta olennainen kysymys 

on, miten hyvin alueelliset taloudet pystyvät vastaamaan uusiin haasteisiin ja 

hyödyntämään tietoyhteiskunnan mahdollisuudet.

Positiivinen skenaario:

 – Alueilla fyysisinä tiloina ei enää ole suurta merkitystä.

 – Etenkin kasvukeskuksissa ja metropolialueilla on riittävästi kriittistä 

 asiakasmassaa.

 – Verkkopalvelut lisäävät tasapuolisuutta ja demokratiaa.
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Väestömuutokset 

Tulevina vuosikymmeninä väestön ikärakenne muuttuu Suomessa huomattavasti 

työikäisen väestön vähetessä, vanhusten määrän kasvaessa ja nuorten ikäluok-

kien pienentyessä. Tilastokeskus arvioi, että yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä 

nousee nykyisestä 16 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja pysyy 

lähes samana seuraavat kymmenen vuotta. Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä 

pienenee puolestaan nykyisestä 17 prosentista 15,5 prosenttiin vuoteen 2040 

mennessä. Ikääntyvän väestön suhteellinen merkitys korostuu tulevaisuuden voi-

mavarana nuorten ikäluokkien pienentyessä. Tämä näkyy pyrkimyksenä eläkeiän 

nostamiseen, mutta myös julkisten palvelujen tuottamisen rahoituspaineina ja 

ikääntyville suunnattujen vapaa-ajan palveluiden kehittämistarpeina.

Hyvinvointiin liittyvät palvelurakenteet ovat uusien haasteiden edessä kaik-

kialla Suomessa sisäisen muuttoliikkeen seurauksena. Jos maan sisäinen muut-

toliike jatkuu samanlaisena kuin 2000-luvun alussa, Tilastokeskuksen mukaan 

Kainuun väkiluku pienenee vuoteen 2020 mennessä 8 prosenttia nykyisestä. 

Seuraavaksi eniten eli viidellä prosentilla väestö vähenee ennusteen mukaan 

Etelä-Savossa sekä Lapissa ja Pohjois-Karjalassa kummassakin kolmella pro-

sentilla. Suhteellisesti eniten väkiluvun ennustetaan kasvavan Ahvenanmaan, 

Pirkanmaan, Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnissa. Niiden väkiluku olisi 

vuonna 2020 noin 10 prosenttia nykyistä suurempi. Helsingin, Espoon ja Vantaan 

väkiluku kasvaa ennusteen mukaan vuoteen 2020 mennessä 85 000 hengellä, 

Tampereen 16 000 hengellä ja Oulun 15 000 hengellä.

Pitkän aikavälin ennusteiden mukaan työttömyysaste alenee ja työllisyysas-

te vastaavasti nousee. Työikäisten määrä kääntyy pysyvään laskuun 2000-luvun 

ensimmäisen vuosikymmenen lopulla. Nuorten osuus työvoimasta pienenee ja 

työvoiman saatavuus vaikeutuu. 
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Positiivinen skenaario:

 – Väestömuutosten huomioonottaminen rikastuttaa museoiden palveluja.

 – Maan sisäinen muuttoliike haastaa kehittämään innovatiivisia, 

 kumppanuuksille ja työnjaolle perustuvia palvelumuotoja.

Kulttuurinen monimuotoistuminen

Suomen ulkomaalaisväestön osuus ja nettomaahanmuutto ovat EU:n pienim-

piä. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa asui vakinaisesti vuoden 2006 lopussa 

5 155 216 Suomen kansalaista eli 97,7 prosenttia väestöstä ja 121 739 ulkomai-

den kansalaista eli 2,3 prosenttia väestöstä. Ulkomaiden kansalaisten määrä li-

sääntyi vuoden 2006 aikana 7 887 henkilöllä. Suurimmat ulkomaalaisten ryhmät 

olivat Venäjän (25 326 henkeä), Viron (17 599 henkeä), Ruotsin (8 265 henkeä) ja 

Somalian (4 623 henkeä) kansalaiset. Nettomaahanmuuttoa kertyi vuoden 2006 

aikana yhteensä 10 350 henkeä, mikä on määrällisesti eniten vuoden 1991 jäl-

keen. Vuotuinen nettomaahanmuutto säilyy arviolta 10 000 hengen tasolla vuo-

teen 2030. 

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut ja muuttuu kulttuurisilta arvoiltaan 

aikaisempaa moniarvoisemmaksi ja monimuotoisemmaksi. On kuitenkin syytä 

korostaa, ettei maahanmuuttajista ole mielekästä puhua yhtenä ryhmänä. Työ-

peräisen maahanmuuton rinnalla muuttajia ovat niin perhesyistä muuttavat, 

paluumuuttajat kuin pakolaisetkin.

Yhteiskunnan eri sektoreiden sitoutuminen syrjimättömyyteen, etnisestä 

alkuperästä riippumattomaan yhdenvertaisuuteen sekä eri kulttuurien ja us-

kontojen kunnioittamiseen ovat kulttuurisesti monimuotoisen yhteiskunnan 

kehittymisen edellytys.

Museoiden näkökulmasta monimuotoistuminen synnyttää monentyyppisiä 

ja -tasoisia haasteita. Palvelutarjontaa kehitetään sekä Suomessa pysyvästi että 

tilapäisesti asuvien tarpeita paremmin vastaavaksi. Vaikka identiteetin määrittä-
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minen on lähtökohtaisesti yksilön itsensä vallassa, voidaan yleistäen todeta, että 

erityis- ja alakulttuurien kirjo kasvaa ja moniäänisyys yhteiskunnassa lisääntyy. 

Pakolaisuuden psykososiaalisten ulottuvuuksien tuntemisen kautta myös mu-

seoille avautuu mahdollisuuksia edistää kotouttamista.

Positiivinen skenaario:

 – Uudenlaiset alakulttuurit muokkaavat museoiden toimintakenttää.

 – Maahanmuuton lisääntyminen haastaa museot kehittämään 

 kokoelmatyötä ja palvelutarjontaa.

 – Kulttuurinen monimuotoistuminen lisää museoiden mahdollisuuksia   

 yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Toimintatapojen muutokset

Hallinnan, eli yhteisten asioiden hoitamisen ja järjestämisen alueella muutossuun-

tia ovat tuottavuusvaateiden koveneminen, toimintatapojen monipuolistaminen 

sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden kumppanuuksien, ver-

kottumisen ja vuorovaikutuksen monipuolistaminen. Hallinnassa painottuu ku-

hunkin tilanteeseen sopivien, tarkoituksenmukaisten keinojen valitseminen. Kun-

ta- ja palvelurakenneuudistus sekä tilaaja-tuottajamallin lisääntyvä käyttöönotto 

kulttuurihallinnossa ovat lähitulevaisuuden muutoksia museoalalla.

Palvelujen ja tavaroiden tarjonnassa etsitään yhä enemmän myös sellaisia 

ratkaisuja, joissa julkishallinto vastaa palvelujärjestelmän laadusta (palvelujen 

riittävyys, kohdentuminen ja saatavuus), mutta itse toiminnan tuottamisessa 

korostuu yksityisen ja julkisen tahon sekä kolmannen sektorin yhteistoiminta 

ja työnjako. Toisena, rinnakkaisena kehityssuuntana on synergiasta hyötyminen 

kehittämällä yhteispalveluita yhtäältä toimialojen, kuten kulttuuri- tai museo-

alan, sisällä ja toisaalta eri sektoreilla toimivien kumppanuuksina.
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Tiedon ja osaamisen merkitys tuotannon ja talouden tekijänä korostuu. Tu-

levaisuudessa tuottavuuden kasvu perustuu yhä kiinteämmin innovaatioihin 

ja osaamiseen. Sekä julkisella että yksityisellä sektorilla aineeton osaaminen ja 

pääoma – koulutus, tutkimus- ja kehitystoiminta, osaaminen ja tieto – muodos-

tuvat kriittisiksi tekijöiksi julkisten palvelujen tuottamisessa ja kilpailukyvyn säi-

lyttämisessä. Työntekijöiltä edellytetään yhä enemmän valmiutta muutoksiin ja 

muutosten hallintaa, jatkuvaa oppimista sekä tietojen ja taitojen kehittämistä. 

Työn sisältöjen muutoksien ja työn kuormittavuuden kasvun seurauksena työn-

antajien vastuu työntekijöiden työhyvinvoinnin edistämisessä korostuu. 

Positiivinen skenaario:

 – Toimijoiden verkostoituminen, yhteistoiminta ja työnjaosta sopiminen   

 lisääntyvät.

 – Tiedon ja osaamisen merkitys palvelujen tuottamisessa korostuu.

 – Toimintatapojen muutokset synnyttävät uusia mahdollisuuksia museoiden  

 ja muiden sektoreiden vuoropuhelun voimistamiseen.
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II Museot vaikuttajina: valinnat, toiminta ja 
vuorovaikutus

1. Museotoiminnan päämäärät

Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa -hank-

keessa pidettiin tärkeänä määritellä, mihin päämääriin museoiden toiminnalla 

lopulta pyritään ja mitä hyötyä yhteiskunta saa museoiden tuloksista. Museoiden 

yhteisen toimintaympäristön ja muutossuuntien kuvaamisen, sidosryhmien tun-

nistamisen, lainsäädännön sekä museotoiminnan yleisten periaatteiden pohjalta 

hahmotettiin hankkeen työryhmissä ja ohjausryhmässä joukko vaikutuksia, joihin 

museot toiminnallaan Suomessa yleisesti pyrkivät.

Hankkeessa laadittujen toiminnan vaikuttavuuden indikaattoreiden avul-

la voidaan kuvata museoiden yhteisten tavoitteiden toteutumista. Yksittäisen 

museon kannalta olennaisinta on kuitenkin määrittää omien arvojen, vision 

sekä toimintaympäristöanalyysin ja strategisten valintojen pohjalta yksilölli-

siä vaikuttavuustavoitteita, seurata niiden toteutumista ja kehittää toimintaa 

vaikutusten analysoinnin pohjalta. Tätä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden hal-

tuunoton tärkeyttä korostivat sekä hankkeen työryhmät että itsearvioinnin pi-

lottikierrokselle osallistuneet museot.

Kulttuuriset ja sivistykselliset päämäärät

Museoiden toiminnan kulttuurisiksi ja sivistyksellisiksi päämääriksi määriteltiin 

identiteettien rakentuminen ja vahvistuminen, kulttuurisen vuoropuhelun lisään-

tyminen ja aktiivinen kansalaisuus, sivistyksen laventuminen ja syveneminen sekä 

kulttuuri- ja luonnonperinnön arvostuksen kasvu. 

Välillisesti myös museon toimintatapa, se että museon tuottama tieto ja 

palvelut ovat tasavertaisesti saatavilla ja saavutettavissa, mahdollistavat kult-
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tuuristen ja sivistyksellisten vaikutusten syntymisen. Päämääriä konkretisoitiin 

kuvaamalla joukko tekijöitä, jotka indikoivat tavoiteltavien vaikutusten saavut-

tamista. 

Keskeiset indikaattorit identiteettien rakentumiselle ja vahvistumiselle, kult-

tuurisen vuoropuhelun lisääntymiselle ja aktiivisen kansalaisuuden tavoit-

telemiselle ovat: 

 • Aineistojen ja ilmiöiden tutkiminen, tulkitseminen ja esittely useista 

 näkökulmista.

 • Omien kokoelmien hyödyntäminen aktiivisesti ja monipuolisesti 

 toiminnassa. 

 • Kävijöiden erilaisten lähtökohtien huomioon ottaminen historiallisen   

 jatkuvuuden välittämisessä.

 • Museon palveluiden aktiivinen käyttö (yhteisöt ja yksilöt).

 • Väestön kannustaminen kulttuuriperinnön aktiiviseen ja omatoimiseen   

 vaalimiseen.

 • Kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksien tukeminen kulttuuri- ja 

 luonnonperintöä koskevissa kysymyksissä.

Museon sivistyksellisen vaikutuksen muodostumisen indikaattoreita ovat:

 • Aktiivinen yhteistyö tiede- ja taideyhteisön, päiväkotien, koulujen ja 

 muiden oppilaitosten sekä vapaan sivistystyön toimijoiden 

 (mm. kansanopistot, työväenopistot, harrastajayhdistykset) ja median kanssa. 

 • Kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin 

 osallistuminen.

 • Alaan liittyvät esitelmät ja alustukset konferensseissa, seminaareissa, 

 kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa. 
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Keskeisiä indikaattoreita kulttuuri- ja luonnonperinnön arvostuksen lisään-

tymiselle ovat:

 • Oman toimialan tai sitä sivuavien alojen politiikka-, strategia- ja 

 ohjelmatyöhön osallistuminen.

 • Kulttuuri- ja luonnonperintötietoisuuden aktiivinen edistäminen 

 sidosryhmien ja yleisön keskuudessa. 

 • Tietoaineistojen, selvitysten ja tutkimusten tuottaminen suunnittelun ja   

 päätöksenteon tueksi (tilaustyöt).

 • Museon tutkimustiedon ja tietoaineiston (arkistot, inventointiaineistot,   

 jne.) hyödyntäminen sidos- ja intressiryhmien toimesta paikallisessa ja   

 alueellisessa suunnittelussa. 

 • Museon toiminnan saama julkisuus.

Tiedon ja palvelujen tasavertaisen saatavuuden ja saavuttamisen indikaat-

toreita ovat:

 • Museon kokoelmien tuominen laajasti yleisön nähtäville perus- ja 

 vaihtuvissa näyttelyissä.

 • Erilaisille yleisöille suunnattujen näyttelyiden ja julkaisujen toteuttaminen  

 (esim. eri ikäryhmät, aistiesteiset, maahan- ja maassamuuttajat, erilaiset   

 kulttuuritaustat).

 • Erilaisille yleisöille suunnatut avoinnapito- ja opaspalvelut.

 • Kokoelmien esittely verkkoympäristössä. 

 • Erilaisten asiakkaiden tarpeiden huomioonottaminen tieto- ja 

 neuvontapalveluissa.

 • Museon kokoelmien saattaminen muiden museoiden hyödynnettäviksi   

 (esim. esinelainat) ja tutkijoiden ulottuville. 

 • Asiakaspohjan laajentaminen aktiivisella toiminnalla. 
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Sosiaaliset ja taloudelliset päämäärät

Sosiaaliset vaikutukset liittyvät hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen ja yhteis-

kunnan vakauteen. Museo voi toiminnallaan vaikuttaa mm. viihtyvyyteen, paikal-

lisidentiteetin vahvistamiseen, kotoutumisen tukemiseen ja syrjäytymisen vähen-

tämiseen. Museot ovat keskeinen osa hyvinvointipalveluja ja museokokemuksella 

on tutkimusten mukaan terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Museot 

voivat omalla toiminnallaan vaikuttaa ympäristönsä sosiaalisen viihtyvyyden edis-

tämiseen ja elämän laadun parantamiseen. 

Yhteisöllisyyden kokemus on itsessään pysyvä sosiaalisen hyvinvoinnin te-

kijä, mutta sen ilmenemismuotoja on aikaisempaa vaikeampi ennakoida. Kan-

salaistoiminta muuttaa muotoaan: pitkäjänteinen sitoutuminen yhdistystoi-

mintaan on vähentynyt. Osallistumiselle, vaikuttamiselle ja kannan ottamiselle 

tulee luoda uudenlaisia kanavia. Erityisesti nuorten osallisuuden tukemisella on 

elämänhallinnan kehittymisen ja identiteettien vahvistumisen kautta keskeinen 

vaikutus syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseen.

Suotuisia sosiaalisia vaikutuksia kuvaavia indikaattoreita ovat:

 • Näkyvyys paikallisena kulttuuritoimijana. 

 • Aseman vakiintuminen kohtauspaikkana. 

 • Museot oppimisympäristönä.

 • Toiminnan aktiivinen kehittäminen osana paikallisia / alueellisia 

 hyvinvointipalveluja. 

 • Toiminta syrjäytymisen vähentämiseksi.

 • Toiminta asiantuntijatehtävissä (lausunnot, yleisökyselyt).

 • Yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen ja / tai alan järjestöjen kanssa.
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Talouden kestävä kasvu sekä paikallisen, alueellisen, kansallisen ja kansainväli-

sen kilpailukyvyn paraneminen kuuluvat taloudellisten vaikutusten alueeseen. 

Keskeinen ongelma on sekä kansallisen että osin myös kansainvälisen tutkimus-

tiedon vähäisyys kulttuuriperinnön vaalimisen suotuisista taloudellisista vaiku-

tuksista. Museoalan kannalta tämä voi tarkoittaa esim. tietovarantojen lisäänty-

nyttä hyödyntämistä tuotekehityksessä ja kestävän kulttuuriperintömatkailun 

lisääntymistä.

Museoiden toiminnan taloudellisten vaikutusten indikaattoreita ovat: 

 • Osallistuminen hankkeisiin, joissa syntyy uusia tilapäisiä / pysyviä 

 työpaikkoja ja / tai yritystoimintaa. 

 • Museon toiminnan merkitys paikkakunnan vetovoimaisuuteen asuin- ja   

 työympäristönä. 

 • Museon toiminnan merkitys paikkakunnan vetovoimaisuuteen matkailu-  

 kohteena. 

 • Museon toiminnan tuloksena tapahtunut ymmärryksen kasvu kulttuuri- ja  

 luonnonympäristön taloudellisesta merkityksestä.

2. Vuorovaikutus ja suunnitelmallisuus

Edellytys museoiden vaikuttavuuden ja näkyvyyden lisäämiselle on laajojen yh-

teiskunnallisten muutossuuntien tunnistamisen ja tulkitsemisen ohella vahva 

suhde asiakkaisiin ja sidosryhmiin, toiminnan suunnan määrittäminen ja seu-

raaminen sekä kyky toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. 

Hankkeen aikana toteutettujen museoiden itsearviointien, ulkoisten arviontien 

sekä työryhmien laatimien kehittämismatriisien perusteella museoalan yhteisiksi 

haasteiksi nousivat asiakastarpeiden tunnistaminen, strategioiden toteuttaminen 
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museotyön arjessa ja avautuminen aktiiviseen vuorovaikutukseen yhteiskunnan 

eri toimijoiden kanssa.

Asiakastarpeiden tunnistaminen 

Hankkeen työryhmissä, seminaareissa ja aineistoissa nousi korostetusti esiin asi-

akkaiden tarpeiden ja odotusten tuntemuksen parantamisen tärkeys museoiden 

toiminnan kehittämisen lähtökohtana. Olemassa olevaa tietoa asiakastarpeiden 

yleisistä muutoksista tulisi hyödyntää huomattavasti aiempaa aktiivisemmin mu-

seoiden strategiatyössä. Silloinkin, kun museot ovat tietoisia asiakkaiden odo-

tusten ja käyttäytymisen yleisistä muutossuunnista, ne monessa tapauksessa 

kokevat tarvitsevansa hyviä esimerkkejä ja käytännön työkaluja, joiden avulla 

palveluita voidaan kehittää asiakastarpeita paremmin vastaaviksi.

Selvästi esiin piirtyvä asiakastarpeiden muutossuunta on yksilöllistyminen ja 

identiteettien monimuotoistuminen. Asiakkaiden tarpeet eriytyvät ja markkinat 

sirpaloituvat yhä pienempiin segmentteihin. Uusien alakulttuurien ja uuden-

laisten sosiaalisten yhteisöjen tuntemus vaatii museoilta aktiivisuutta. Käyttäjä-

lähtöisten palveluiden kehittäminen ja asiakkaiden osallistuminen palveluiden 

tuottamiseen (esimerkiksi mobiilit opastuspalvelut, verkkokaupat) voivat paran-

taa museoiden näkyvyyttä ja tuottavuutta sekä lisätä asiakastyytyväisyyttä.

Väestön nopea ikääntyminen ja maahanmuuton lisääntyminen muuttavat 

museoiden potentiaalista asiakasrakennetta. Fyysisen esteettömyyden ohella 

kulttuurisen ja tiedollisen saavutettavuuden parantaminen on tärkeää, jotta 

museot pystyvät vastaamaan tulevaisuuden asiakkaiden odotuksiin. Lähitule-

vaisuuden väestömuutokset vaikuttavat museoiden toimintaan oppimisympä-

ristöinä sekä museopedagogian kehittäjinä ja toteuttajina. 

Kulutustottumukset saattavat joissain väestöryhmissä muuttua kestävän 

kehityksen arvoja suosivammiksi. Tämä yhdessä väestön ikääntymisen ja kas-

vavan vapaa-ajan kanssa luo edellytyksiä aineettomien palvelujen kuluttamisen 
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lisääntymiseen ja pitkäkestoisten, kulttuuriperintöä hyödyntävien tuotteiden 

markkinoiden kasvuun. Museot osallistuvat sekä yksityisten että julkisten palve-

luntarjoajien kiihtyvään kilpailuun potentiaalisten asiakkaiden vapaa-ajasta. 

Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa – 

päätösseminaarissa keväällä 2007  tieto- ja viestintäteknologisen kehityksen 

vaikutukset asiakkaiden odotuksiin näyttäytyivät yhtenä tulevaisuuden suu-

rimmista haasteista. Digitointi on museoille kokoelmahallinnan ja osin myös 

säilyttämisen keskeinen väline. Sähköinen asiointi yleistyy nopeasti sekä yk-

sityisellä sektorilla että julkishallinnossa. Merkittävä osa väestöstä tuntee hy-

vin digitaalisen ympäristön mahdollisuudet sekä sosiaalisena yhteisönä että 

oppimisympäristönä. Museoiden haasteena on kehittää houkuttelevia verk-

kopalveluja ja ottaa samalla huomioon asiakaskunta, joka ei pääse osalliseksi 

digitaalisista palveluista. 

Toiminnan suunnitelmallisuus

Toivottujen vaikutusten aikaansaaminen edellyttää museoilta toimintaympäris-

tön ja sen muutosten kuvauksesta lähtevää ja yhteiskunnallisten hyötyjen mää-

rittelyyn ulottuvaa strategista suunnittelua. 

Strategista suunnitelmallisuutta korostaa myös museolaki (729/1992). Se 

edellyttää, että museolla on toiminta- ja taloussuunnitelma sekä muut toimintaa 

ohjaavat suunnitelmat, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Museoase-

tuksen (1192/2005) mukaan museolla tulee olla pitkän tähtäimen toiminta- ja 

taloussuunnitelma, joka sisältää rahoitussuunnitelmien lisäksi suunnitelmat 

museon tavoitteista ja painopisteistä sekä siitä, kuinka tutkimus ja konservointi 

sekä kokoelmien esittäminen, tallennus, kartuttaminen ja säilyttäminen on mu-

seossa järjestetty. Maakuntamuseoilta ja aluetaidemuseoilta edellytetään lisäksi 

suunnitelmaa alueellisen, ja valtakunnallisilta erikoismuseoilta valtakunnallisen 

toiminnan painopisteistä ja tavoitteista.
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Toimintaympäristön muuttujien vaikutusten analysointi tulisi kytkeä aiem-

paa syvällisemmin museoiden toiminnan suunnitteluun. Muutossuuntien syn-

nyttämiä mahdollisuuksia ja kysymyksiä on tarpeen käsitellä laajasti museoalal-

la, esimerkiksi yhteisissä tulevaisuusseminaareissa. 

Itsearvioinnin pilottikierrokselle osallistuneen 38 museon vastausten pe-

rusteella toiminnan strategista suunnittelua pidetään museoiden keskuudessa 

tärkeänä asiana. Strategiset tavoitteet tulisi johtaa museon arvoista, visiosta ja 

missiosta ja muuntaa toiminnallisiksi päämääriksi ja suunnitelmiksi.

Museon koko toimintaa ohjaavan, pitemmän aikavälin kokonaisstrategian 

laatimisessa olennaista on museon omistajatahon sekä muiden intressiryhmien 

tarpeiden ja strategisten linjausten huomioonottaminen tavoitteiden asetta-

misessa. Itsearvioinnin pilottikierroksen mukaan museot myös kokivat onnis-

tuneensa tässä. Tilanne on kuitenkin selvästi heikompi, kun tarkastellaan muse-

oiden tarpeiden tunnettuutta muiden toimijoiden keskuudessa. Runsas puolet 

museoista toteaa, että sidos- ja intressiryhmät tuntevat välttävästi tai heikosti 

museon arvot, vision, mission sekä strategiset ja toiminnalliset tavoitteet.

Museoiden ydintoiminnan eri osa-alueilla keskeinen tavoite on kirjatun koko-

elmapolitiikan laatiminen. Arviointihankkeen kokoelmatyöryhmässä painotettiin, 

että museon kokoelmapolitiikan tulisi sisältää suunnitelmat kokoelmien kartutta-

misesta, tallentamisesta ja hallinnasta, kokoelmien säilyttämisestä sekä ennalta-

ehkäisevästä konservoinnista ja konservoinnista. Museoalalla pidetään tärkeänä 

toimintaa ohjaavien suunnitelmien laatimista myös tutkimukselle, dokumentoin-

nille ja inventoinnille sekä näyttelytoiminnalle ja museokasvatukselle.”

Tutkimustoiminta osoittautui sekä työryhmäkeskusteluissa, itsearviointi-

kriteerien laadinnassa että itsearvioinnin pilottikierroksen tulosten perusteella 

tehtäväalueeksi, jonka suunnittelu on museoille ongelmallista. Haasteena on 

tutkimustarpeisiin vastaaminen nykytilanteessa, jossa tutkimustoiminnan ta-

voitteet jäävät usein saavuttamatta riittämättömän resurssoinnin vuoksi.
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Haasteena on näiden sisällöllisten suunnitelmien johtaminen museon ko-

konaisstrategiaan siten, että osastrategiat eivät ohjaa museon toimintaa koko-

naisstrategian ohi. Ei ole myöskään poikkeuksellista, että museotyön sisältöjä 

koskevissa osastrategioissa ja -suunnitelmissa ympäröivän yhteiskunnan muu-

tokset ja tarpeet on jätetty vähäiselle huomiolle.  

Museoiden toiminnan suunnittelussa kipupiste on käytettävissä olevien re-

surssien sovittaminen strategisiin valintoihin. Sekä itsearvioinnin että ulkoisen 

pilottikierroksen tulokset osoittivat, että strateginen ja resurssisuunnittelu ovat 

usein vain löyhästi yhteydessä keskenään. Käytännössä tämä voi johtaa toimin-

nan eriytymiseen sovitusta strategiasta.

Henkilöstön osallistumisella, työhyvinvoinnilla ja osaamisen kehittämisellä 

on huomattava vaikutus museon toiminnan onnistumiseen. Strategisen suun-

nittelun tasolla tämä tarkoittaa henkilöstön osaamisen ja tietämyksen tunnis-

tamista ja sovittamista yhteen museon tarpeiden ja tavoitteiden kanssa sekä 

henkilöstön sitouttamista strategisiin tavoitteisiin.

Strategiat arjessa

Strategioiden ja toimintasuunnitelmien toteutumisen seurannan ja tarkistami-

sen problematiikka on museoille tuttua. Itsearvioinnin pilottikierroksen tuloksien 

pohjalta vaikuttaa siltä, että museoiden käytäntö ei vastaa läheskään aina suun-

nitelmia: suurimmalla osalla vastanneista museoista resurssit on kohdennettu 

tyydyttävästi, välttävästi tai heikosti strategisten tavoitteiden mukaan. Tehtävä 

on haasteellinen ja harva museo onnistuu toiminnan suunnittelussaan sovitta-

maan yhteen tehtävät, resurssit, lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet sekä sidos-

ryhmien odotukset.

Tulevaisuudessa koko alalle yhteinen haaste on kehittää tapoja niveltää 

strateginen ja toiminnallinen suunnittelu paremmin toisiinsa niin, etteivät strate-

giat irtoa museoiden arjesta eriytyneeksi visionäärisen suunnittelun ylätasoksi.
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Laatu-, tuloksellisuus- ja vaikutustavoitteiden sekä henkilöstön osaamisen ja 

voimavarojen kehittämistavoitteiden asettamista pidetään museoissa tärkeänä, ja 

omistajayhteisöt sitä pääsääntöisesti myös edellyttävät. Vaikuttavuustavoitteiden 

asettaminen voidaan nähdä museoalalla yhtenä siltana pitkän aikavälin strategi-

oiden ja käytännön toimintasuunnitelmien välillä. Tässä yhteydessä tavoiteltavilla 

vaikutuksilla tarkoitetaan niitä hyötyjä, joita yhteiskunnalle museoiden toiminnas-

ta muodostuu. On varsin todennäköistä, että museoiden omassa vaikuttavuusta-

voitteiden asetannassa nousee esiin samantyyppisiä tavoitteita, joita arviointi-

hankkeessa hahmoteltiin museoalan mahdollisiksi yhteisiksi päämääriksi. 

Itsearvioinnin pilottikierroksen perusteella ilmeni, että museot seuraavat ni-

menomaan vaikuttavuustavoitteiden toteutumista varsin vähän. Tähän on löydet-

tävissä useita syitä. Museon rooli jonkin vaikutuksen syntymisessä voi olla olennai-

sen tärkeä, mutta välillinen. Vaikutusten ilmenemiselle on myös tunnusomaista, 

että niitä voidaan suurelta osin arvioida vasta viiveellä. Vaikutusten tunnistamiseen 

ja perusteelliseen analysointiin tarvitaankin monissa tapauksissa erillisiä selvityk-

siä ja tutkimustietoa. Silloinkin, kun vaikutuksia ei voi tarkoin todentaa, voidaan 

kuitenkin sopia kriteereistä, jotka indikoivat riittävän hyvin tietyn vaikutuksen 

syntymistä. Tämän tyyppisiä, museoiden hyödynnettävissä olevia indikaattoreita 

on esitelty edellä, Museotoiminnan päämäärät -kappaleessa.

Vaikuttavuustiedon erityinen arvo museolle itselleen on sen hyödyllisyys 

argumentoitaessa museon toiminnan aikaansaannoksista päättäjille ja muil-

le sidosryhmille laajemmassa, yhteiskunnallisessa kontekstissa. Tällainen tieto 

museoalasta on omiaan voimistamaan museoiden yhteiskunnallista roolia ja 

kulttuuriperinnön painoarvoa.

Kaikki arviointihankkeen työryhmät korostivat sisäisten toimintaprosessien 

hallinnan merkitystä toiminnan suuntaamisessa ja tehostamisessa. Myös itse-

arviointiin osallistuneet museot ovat lähes poikkeuksetta painottaneet etenkin 

kokoelmatyö- ja näyttelyprosessien kuvaamisen ja kehittämisen tärkeyttä. 
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Strategisen suunnittelun jalkauttaminen arjen tasolle edellyttää museoi-

den keskeisten tehtävien tavoitteellistamisen ja toteutumisen seurannan lisäksi 

ydin- ja tukiprosessien yhteistoiminnan parantamista. Arviointihankkeen työ-

ryhmät painottivat ennen muuta tarvetta niveltää tiedonhallinta, taloushallinto 

ja viestintä entistä paremmin museon strategisten ja toiminnallisten tavoittei-

den tukemiseen.

Yhteiskuntasuhteet ja vuorovaikutus

Toiminnan pitkäjänteinen suunnittelu ja onnistunut toteutus vaativat sekä osaa-

vaa, näkemyksellistä ja avointa johtamista että toimivia yhteistyöverkostoja ja 

kumppanuussuhteita.

Museoiden sisäisessä toimintakulttuurissa ja johtamiskäytännöissä on mu-

seoiden itsensä mielestä paljon kehitettävää, vaikkakin johtamisen kipupisteet 

vaihtelevat suuresti. Johtamistaitojen kehittämiselle täydennyskoulutuksen, 

arvioinnin ja vertaisoppimisen avulla on alalla selvä tilaus.

 Nyky-yhteiskunnalle tunnusomainen eri sektoreiden ja eri tyyppisten toi-

mijoiden keskinäisten riippuvuuksien syveneminen ja monimutkaistuminen 

näyttäytyy myös museoalalla. 

Museoiden toiminnan onnistumisen edellytyksenä on monitahoinen suhteiden 

hallinta. Museon ja omistajatahon toimivan vuorovaikutussuhteen ohella laaja-

alaiset yhteydet päätöksentekijöihin ja rahoittajiin sekä monentyyppiset kumppa-

nuudet muodostavat asiakassuhteiden rinnalla toisen vaikuttamiskanavien verkos-

ton. Näiden suhteiden hyödyntämisen kautta museot rakentavat yhteistoimintaa 

ja välittävät kulttuuriperinnön asiantuntemusta laajasti yhteiskuntaan.

Arviointihankkeen työryhmissä nousi toistuvasti esiin tarve kehittää museoi-

den palveluita yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Kulttuuri- ja opetussektorin 

lisäksi yhteistoiminta sosiaalisektorin ja yritysten kanssa on yksi tulevaisuuden 

kehityssuunnista. Museotyön sisällöistä erityisesti näyttelytoiminnan ja museo-
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kasvatuksen osa-alueilla työryhmät pitivät tarpeellisena eri alojen asiantunti-

joiden välisen yhteistyön tiivistämistä.

Yhteishankkeiden toteuttamisessa välttämätöntä projektiosaamista mu-

seoissa on edelleen liian vähän. Yleisen projektihallinnan koulutuksen ohella 

museoalalla olisi hedelmällistä kehittää vertaisoppimisen käytäntöjä niin, että 

erityisesti kumppanuushankkeisiin osallistuneet museot voisivat siirtää osaa-

mistaan muille museoille. 

Museoiden yhteiskunnallisen painoarvon kannalta tärkeä vuorovaikutuksen 

muoto on toimiminen oman alan asiantuntijana verkostoissa, hankkeissa ja työ-

ryhmissä. Kulttuuriperintösisältöjen integroiminen laaja-alaisiin kehittämissuun-

nitelmiin, kuten aluekehitykseen, ja muiden sektoreiden ohjelmiin avaa väylän 

kulttuuriperinnön ja museoiden merkityksen lisäämiselle yhteiskunnassa. 

Museot painottavat eri asiakasryhmien tarpeiden tunnistamisen tärkeyttä 

toiminnan kehittämisen lähtökohtana. Saavutettavuuden edistäminen ja kult-

tuurilaitosten toiminta elinikäisen oppimisen ympäristöinä ovat tämänhetki-

sen kansallisen kulttuuripolitiikan painotuksia, jotka näkyvät myös museoiden 

omaehtoisessa toiminnassa.

Museot pitävät itsearvioinnin pilottikierroksen tulosten pohjalta tärkeänä 

lisätä vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa toiminnan kehittämiseksi. Vastauk-

sissa korostuu erityisesti tarve muutakin kuin näyttelytoimintaa koskevien asia-

kaspalautejärjestelmien rakentamiseen sekä museon roolin voimistamiseen 

kohtauspaikkana. 
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Kestävä kehitys
Hyvinvointiyhteiskunta
Kulttuuriperintö vastuuna 
ja oikeutena

Arviointi ja vuorovaikutus Muutossuuntien analyysi

Toiminta Museon strategiat ja 
suunnitelmat

Arviointi

Museoiden toiminnan kehittäminen osana yhteiskuntaa edellyttää yhteiskunnan 

muutostekijöiden analysointia ja aktiivista vuoropuhelua julkishallinnon, sidos- ja 

intressiryhmien sekä asiakkaiden kanssa. 

Museotyön sisällöllisen kehittämisen vaateen rinnalla museoiden toimin-

nassa korostuu niiden yleinen kehittäminen organisaatioina: johtaminen, orga-

nisointi ja suunnittelu, taloushallinto, tiedonhallinta ja kiinteistöjen hoito sekä 

henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin varmistaminen. 

Museoalan kehittymisessä erityisen arvokasta on Suomen ammattimuse-

oiden valmius oppia tuntemaan omat toimintatapansa ja vahvuutensa sekä 

valitsemaan kehittämisen painopisteet. Arviointihankkeessa laadittu itsearvi-

ointimalli ja vertaisarvioinnin menetelmään perustuva ulkoisen vertaisarvioin-

nin metodi ovat uusi väline, jolla museot voivat parantaa itseymmärrystään ja 

argumentoida toimintansa tilasta ja tulevaisuudesta muille.

Kehittämisen kehä
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”Museot vaikuttajina” – tarve- ja tavoitekartoituksen hyödyntäminen 

museoalan kokonaiskehittämisessä

Tässä selvityksessä on nostettu esiin ”Kohti museotoiminnan arviointia ja mu-

seopoliittista toimintaohjelmaa” -hankkeessa hahmoteltuja museoiden yhteisiä 

tavoitteita sekä alan yleisiä kehittämistarpeita. Kartoituksessa esitettyihin haas-

teisiin on tarkoituksenmukaista vastata monella tasolla, monipuolisin keinoin ja 

kaikkia alan toimijoita hyödyntäen. 

Yhteisiin kehittämistarpeisiin on löydettävissä vastauksia museopoliittisen 

vaikuttamisen, rahoituksen suuntaamisen, tiedonvaihdon, koulutuksen, ver-

taisoppimisen ja hankkeistamisen avulla.

Valtakunnallinen haaste on alan kehittämistarpeet tunnistavan museopoliit-

tisen toimintaohjelman laatiminen. Toimintaohjelmassa on olennaisen tärkeää 

kuvata, millä tavoin ohjelmassa museoille ja muille alan toimijoille asetettujen 

tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista seurataan. Nykymuotoisen mu-

seotilastoinnin ja itsearvioinnin sähköisen sovelluksen kautta saatavien museo-

alan koostetietojen rinnalle ja niitä täydentämään tarvitaan syventävää tietoa 

sekä museopoliittisten linjausten toteutumisesta museoiden toiminnassa että 

museokentän uusista haasteista. Museopoliittista toimintaohjelmaa leikkaava 

kansallisen tason kokonaisuus on kaikkien muistiorganisaatioiden – eli muse-

ot, kirjastot ja arkistot – käsittävän kansallisen digitointistrategian ja toiminta-

suunnitelman luominen. 

Kartoituksen pohjalta voidaan myös määrittää ne asiat, joissa valtakunnal-

lisella tasolla koordinoitu lähestymistapa tuottaa suurimman hyödyn museo-

kentälle. Tällaisia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi toimintaympäristön muutos-

suuntien tunnistaminen ja analysointi sekä ulkoisten arviointien toteuttamisen 

koordinointi. Itsearviointityökalun ylläpito ja kehittäminen tukee museoiden 

omaehtoista kehittämistyötä ja tuottaa samalla ajantasaista tietoa koko kentän 

vahvuuksista ja kehittämiskohteista. 
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Valtakunnallisella tasolla museoita kehittävien toimijoiden keskeinen teh-

tävä on myös kansallisten kulttuuri- ja museopoliittisten linjausten välittämi-

nen museokentälle sekä temaattiset (esimerkiksi saavutettavuus, kulttuuripe-

rintökasvatus) ja sisällölliset (esimerkiksi kokoelmapolitiikat, pitkäaikaislainat) 

kehittämiskokonaisuudet. Valtakunnallisesti koordinoidun kehittämistyön kes-

keiseksi työtavaksi on muodostumassa sitouttava, vuorovaikutteinen yhteistyö 

museokentän kanssa.

Valtakunnallisen tason koulutustarpeissa nousee museotyön sisältöjen rin-

nalla aikaisempaa voimakkaammin esiin tarve kehittää johtamistaitoja ja stra-

tegista suunnittelua.

Museoala on hyödyntänyt Suomessa toistaiseksi vain vähän vertaiskehittä-

misen mahdollisuuksia. Itsearviointi ja ulkoinen arviointi tukee jo sinänsä mu-

seoita omien toimintatapojen tunnistamisessa ja kehittämisessä myös muilta 

museoilta oppimalla. Hyvien käytäntöjen tunnistamiseen ja välittämiseen sekä 

vertaisoppimiseen on tämän lisäksi tarpeen kehittää laajasti sovellettavia mal-

leja ja työkaluja. Tällaisen kehittämistyön toteuttamistapoja voivat olla esimer-

kiksi valtakunnalliseen kehittämistyöhön linkitetyt muutaman museon väliset 

kehittämisryhmät sekä hyvien käytäntöjen levittämiseen soveltuvat verkkoso-

vellukset, hankkeet, työpajat ja seminaarit. 
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”Kohti museotoiminnan arviointia ja 
museopoliittista toimintaohjelmaa” -hankkeen 
organisaatio

”Kohti museotoiminnan arviointia ja museopoliittista toimintaohjelmaa” -hank-

keen (2005–2006) kokonaisuudesta ja linjauksista vastasi ohjausryhmä. Hankkeen 

puitteissa neljä laajapohjaista, museoalan ammattilaisista koostuvaa työryhmää 

laati sisällön museoiden arviointimallille.

Ohjausryhmä

Karvonen Minna, kehittämispäällikkö / Museovirasto (pj.)
Salonen Päivi, ylitarkastaja / opetusministeriö (vpj.)
Erä-Esko Liisa, intendentti / Suomen kansallismuseo
Huovinen Anja-Tuulikki, pääsihteeri / Suomen museoliitto
Kaitavuori Kaija, kehityspäällikkö / Valtion taidemuseo, Kehys
Kaukonen Marianna, tutkija / Museovirasto
Kokko Ilpo, kulttuuriasiainneuvos / opetusministeriö (pysyvä asiantuntija)
Kostet Juhani, museotoimenjohtaja / Turun maakuntamuseo
Levä Kimmo, museonjohtaja / Mobilia
Liukkonen Eija, tutkija / Valtion taidemuseo, Kehys (1.11.2005 alkaen)
Mattila Mirva, koordinaattori / Museovirasto (sihteeri)
Merisalo Tiina, museonjohtaja / Helsingin kaupunginmuseo
Myllyharju Taina, museonjohtaja / Oulun taidemuseo (31.10.2005 asti)
Puhakka Janne, ylitarkastaja / opetusministeriö (pysyvä asiantuntija)
Sivonen Pauli, intendentti / G.A. Serlachius -museo
Steiner-Kiljunen Kaija, yli-intendentti / Suomen kansallismuseo
Terhivuo Juhani, yli-intendentti / Luonnontieteellinen keskusmuseo, Eläinmuseo
Winqvist Ditte, erityisasiantuntija / Suomen Kuntaliitto
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Arviointimallin laatijat

Ahtola-Moorhouse Leena / Valtion taidemuseo, Ateneumin taidemuseo
Anttila Elina / Suomen kansallismuseo
Biström Olof / Luonnontieteellinen keskusmuseo, Eläinmuseo
Dölle Sirkku / Museovirasto
Erä-Esko Liisa / Suomen kansallismuseo
Hautio Minna / Aboa Vetus et Ars Nova
Heikkilä Elisa / Museovirasto
Heikkilä Tomi / Emil Cedercreutzin museo
Hiltula Leena / Vantaan kaupunginmuseo
Hongisto Vesa / Museovirasto
Immonen Olli / Lappeenrannan museot
Jaatinen Aija / Kuopion taidemuseo
Kaukonen Marianna / Museovirasto
Kilpinen Tuulikki / Valtion taidemuseo, Ateneumin taidemuseo
Koivisto Kaisa / Suomen lasimuseo
Koponen Sanna / Rautalammin museo
Koskinen Helinä / Museovirasto
Koskivirta Riitta / Suomen valokuvataiteen museo
Kostet Juhani / Turun maakuntamuseo
Kotilainen Simo / Suomen käsityön museo
Kukko Eeva / Museovirasto
Levä Kimmo / Mobilia
Liukkonen Eija / Valtion taidemuseo, Kehys
Malinen Ismo / Suomen merimuseo
Mattila Mirva / Museovirasto
Merisalo Tiina / Helsingin kaupunginmuseo
Muona Jyrki / Luonnontieteellinen keskusmuseo, Eläinmuseo
Myllyharju Taina / Oulun taidemuseo
Mäkelä Asko / Suomen valokuvataiteen museo
Nieminen Eino / Joensuun taidemuseo
Niskanen Riitta / Lahden kaupunginmuseo
Nummelin Liisa / Satakunnan museo
Pohjanvirta Marja-Liisa / Suomen museoliitto
Salmela Ulla / Museovirasto
Saloniemi Marjo-Riitta / Tampereen museot
Schauman-Lönnqvist Marianne / Museovirasto
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Siimes Tuija / Museovirasto
Simanainen Timo / Riihimäen taidemuseo
Sivonen Pauli / G.A. Serlachius -museo
Sjöström Mats / Turun maakuntamuseo
Sojakka Pirjo / Keski-Suomen museo
Steiner-Kiljunen Kaija / Suomen kansallismuseo
Teräs Ulla / Museovirasto
Tuokila Hanna / Tampereen museot
Valanto Sirkka / Museovirasto
Vihanta Ulla / Valtion taidemuseo, Kuvataiteen keskusarkisto
Väre Henry / Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo
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